Data (art.3)
1e wedstrijd: zondag 15 November 2020
2e wedstrijd: zondag 3 Januari 2021
3e wedstrijd: zondag 14 Februari 2021
4e wedstrijd: zondag 22 maart 2021 en Kampioen bekendmaking .
AANVANG : start proef: 8.30.u
Deze wedstrijden zijn enkel in de voormiddag van 8u30 tot 14.00u.
De lessen in de namiddag starten zoals gewoonlijk om 14u
DEELNAME
Elk lid van R.C. Groenhove kan deelnemen aan Het Dressuurcriterium ; zowel met je eigen paard als een paard van de manége.
Voor de deelnemers met een manége paard zal een zo eerlijk mogelijke verdeling van de paarden, over de verschillende wedstrijden
gebeuren.
INSCHRIJVING : Vooraf
Voor de 1e wedstrijd v/h Dressuurcriterium gebeurt dit vanaf 24 oktober , en dan kan je inschrijven per wedstrijd of voor de 4
wedstrijden .
De lijsten worden opgemaakt en vanaf de vrijdag vóór de wedstrijd kan je de start volgorde bekijken op de site :
www.groenhove.be onder de rubriek Ruiterclub => Wedstrijden
Inschrijvingsgeld :
Leden met hun eigen paard: € 32.00 per combinatie voor 4 wedstrijden
Leden met een manegepaard: € 50.00 per combinatie voor 4 wedstrijden
Wanneer je betaalt per wedstrijd: € 15 manége paard , 10€ met je eigen paard
PROEVEN :Deze dressuurproeven worden ingedeeld in 3 Reeksen , de te rijden proeven worden door ons opgesteld !
REEKS 1 PROEF Startende : groep Overgang
REEKS 2 PROEF Half gevorderd + A brevet
REEKS 3 PROEF Half gevorderd 2+Gevorderd +B brevet
Op de wedstrijd worden de proeven als volgt gereden : we starten met Reeks 3 (8.30u tot 10u) Reeks 2 (10u tot 11.30u) Reeks 1
(11.30u tot 14u) Deze proeven worden op elke wedstrijd in deze volgorde gereden. Voor de Reeks 3 & 2 moet je zelf voor een lezer
van je proef zorgen. Voor Reeks 1 wordt de proef voorgelezen door iemand van de organisatie zelf .
Kledij
Er is zeker geen uniform verplicht , we vragen u wel zoveel mogelijk te streven naar het uniform ; dit is : laarzen , tok , rijbroek (liefst
wit) witte polo of hemd; witte das; trui Groenhove of wedstrijd jas (blazer)
Voor Reeks 1 en 2 : is dit niet verplicht ; voor Reeks 3: uniform verplicht
Na elke proef is er onmiddellijk de prijs uitreiking , we vragen dan ook dat alle deelnemers aanwezig zijn in de bar
Prijzengeld
Reeks 1-2-3
1e prijs: 15 euro 2e prijs: 12 euro 3e prijs: 10 euro
4e prijs: 8 euro
Punten klassement
Na elke wedstrijd wordt er in de verschillende reeksen een klassement opgesteld aan de hand van volgende puntentoekenning :
1ste plaats
:40 punten
4de plaats
:
35 punten
2de plaats
:
38 punten
5de plaats :
34 punten
3de plaats
:
36 punten
6de plaats :
33 punten
…
:
…
Iedere deelnemer krijgt tenminste 5 punten toegekend bij deelname.
Het voorlopige klassement kan men vinden op de website van Groenhove onder de rubriek Wedstrijden. Voor klachten en
opmerkingen over de puntentelling van het dag klassement en/of de puntentelling van het voorlopige klassement kan men terecht bij
Katrien of de voorzitter van de ruiterclub.
Het eindklassement van het criterium bestaat uit de 3 beste wedstrijden van de ruiter. Voor iedere reeks wordt een eindklassement
voorzien. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement dient de deelnemer te hebben deelgenomen aan minstens 2
wedstrijden van het criterium.
Het reglement kan nagelezen worden op de site :https://groenhove.be/ruiterclub/dressuur-en-springen

